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Bogate în semințe și cu un gust specific,
chiflele La Lorraine sunt făcute după o rețetă austriacă.
Cu o aromă deosebită, gama Kaiser îndeplinește toate

așteptările. Chiflele au mărimi diferite și sunt cu
susan, mac sau multicereale.

Chifla Kaiser poate să fie folosită atât
la mic-dejun, cât și la prânz și cină.





Această specialitate ascunde un miez 
pufos într-o coajă crocantă și subțire.

80g
4300168

BAGHETĂ 
CATALANĂ



BAGHETĂ CATALANĂ CU 
MORCOVI ȘI SEMINȚE DE 
IN

O combinație deosebită care îmbină 
pefect gustul dulce al morcovilor cu cel al 
semințelor de in, într-o formă specială.

85g

4300310

BAGHETĂ 
CATALANĂ

BAGHETĂ CATALANĂ CU 
SEMINȚE 

Baghetă îmbunătățită cu un gust de
multicereale obținut dintr-un mix de
semințe de in și susan.

80g

4300192



78g 
4300340

CIABATTA 
CU CEAPĂ

Gust clasic de Ciabatta aromată cu fulgi de 
ceapă, pentru o aromă perfectă.

MINI PAVE 

90g
4300307

Rețeta clasică de pâine pave, într-o coajă 
subțire și crocantă.  Îmbogățită cu aluat 
de secară, pentru un gust unic și o aromă 
deosebită.



60g
4300193

CUB CU 
SEMINȚE DE DOVLEAC

Această specialitate ascunde sub coaja 
crocantă o făină cu tărâțe și un gust bogat 
de dovleac de la semințele presărate 
deasupra.

CUB CU SEMINȚE DE IN ȘI 
SUSAN

60g
4300194

Cubul cu semințe de in și susan are un gust 
ușor sărat, de la pudra de sare presărată 
deasupra.



CUB CU SEMINȚE DE  
FLOAREA SOARELUI

60g
4300191

Cub plin în interior cu semințe de 
floarea-soarelui, care sunt presărate 
și deasupra.

CHIFLĂ KAISER CU 
CARTOFI ȘI PORUMB

Este asemănătoare unei chifle albe, însă are un
gust plăcut de cartofi.

4300232
60gr



65g
4320005

CHIFLĂ ÎMPLETITĂ CU 
SUSAN

O chiflă elegantă împletită cu pricepere si 
pudrată din plin cu semințe delicioase de 
susan.

CHIFLĂ ÎMPLETITĂ 
MULTICEREALE 

65g
4320006

Gust intens de cereale într-o formă 
împletită și pudrată cu semințe de 
in și susan.



PISTOLETTE

60g
4300058

Chiflă albă cu coajă subțire și
crocantă.

70g
4300053

CHIFLĂ RUSTICĂ

Chiflă multicereale îmbogățită cu fulgi
și boabe de soia, ovăz și semințe de in și
chimen. Coajă cu aspect rustic.



MINIBAGHETĂ 
ALBĂ

Minibaghetă făcută cu făină albă, miez
pufos și coajă crocantă.

4300051 - 55g
4300129 - 35g

4300088 - 81g

MINIBAGHETĂ CU 
CARTOFI

60g
4300190

Baghetă albă îmbogățită cu fulgi de 
cartofi și maia de grâu.



MINIBAGHETĂ
FITNESS

60g
4300052

Minibaghetă cu un gust rustic foarte bun 
datorat amestecului de cereale și semințe: 
semințe de hrișcă, in, semințe de floarea-
soarelui, soia și orz prăjit.

MINIBAGHETĂ
GRAHAM 




